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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Definitieve afmelding lid Linda Gommans. Wijziging in notulen vorige vergadering Wieneshof = Wieneshuis 
 

2. MEDEDELINGEN 
- Enquête Bakhuuske is door bewoners uitgezet inzake verkeersoverlast voor treffen van snelheidsbeperkende 
maatregelen. Een grote groep is het eens met het voorstel, een kleine groep niet en een groep heeft niet 
gereageerd. De vraag die nu gesteld wordt is hoe representatief het is als bepaald groep akkoord is. Hier is niet 
direct een antwoord op te geven. Er wordt een bewonersavond georganiseerd waar een verkeersdeskundige bij 
aan zal sluiten. Dan wordt iedereen uitgebreid geïnformeerd over de plannen. Er is nog niets besloten. 
- ‘Druppel’ op Kogelstraat,  kruising Langstraat/Kogelstraat. Het heeft geen effect meer en wordt binnenkort 
verwijderd. 
- Hagelkruisweg – gevaarlijke situatie. Twee personen hebben zich hiervoor aangemeld vorig jaar en hebben 
inmiddels een inventarisatie gedaan. Samen met gemeente en direct betrokkenen worden plannen gemaakt. Het 
bij elkaar brengen van de betrokkenen wordt georganiseerd door Dorpsplatform.  
- Er wordt een enquête uitgezet onder de bewoners van de Meester Wijnenstraat. Mogelijk komt er op termijn een 
éénrichtingsweg ivm verkeersveiligheid.  
- Stationsomgeving. Brief gemeente ontvangen. De informatiebijeenkomst is uitgesteld.  
- Op 10 mei komt de gemeenteraad op bezoek. Programma is inmiddels bekend. 
- Bezoek kennismaking nieuwe burgemeester 4 september wordt gekoppeld aan verenigingenavond. 
- Fanfare wil op vrijdag 28 juni een concert houden. Dit wordt gecombineerd met de opening van het terras. 
- Gezamenlijk dorpsradenoverleg. Mogelijke aanpassing van perspectievennota. Nota is te downloaden. Dat moet 
voor 1 juni en wordt de volgende vergadering besproken.  
- Collecte wederom afgerond. Vergelijkbaar bedrag als voorgaande jaren opgehaald: € 6.230,-  
 

3. Centrumplan 
Afgelopen donderdag heeft inwonersavond plaats gevonden. Huis-aan-huis is een flyer verspreid. Ongeveer 50 
personen waren aanwezig. Verder wordt er een extra avond gehouden voor omwonenden georganiseerd door 
stichting Parochiehuis. 
Project is opgeknipt in twee delen. Een gedeelte is openbare ruimte  en onder regie van gemeente. Tweede 
gedeelte is aanpassing van gemeenschapshuis. De hellingbaan voor rolstoelgebruik komt aan de zijkant van 
gemeenschapshuis. Er komt een onderhoudsvriendelijke kunststof gevelbekleding. 21 juni is de gevel klaar. Het 
centrumplan is te downloaden via de website.  
 

4. Wonen en Verkeer 
Starterswoningen zijn opgeleverd. Starters waren zeer tevreden. 
Huurwoningen voor ouderen is nav resultaten enquête een veelbesproken onderwerp. Is in ontwikkeling. 
Pilot Keijsershof/Venstraat: geen nieuwe ontwikkelingen. 

 

5. Jong zijn in Hegelsom 



 

 

We zijn nog op zoek naar een kartrekker/coordinator voor deze werkgroep. Roy Heldens geeft aan hier wel 
interesse in te hebben. Miranda zal Roy bijpraten.   
 
 

6. Voorzieningen en verenigingen 
De werkgroep voorzieningen en verenigingen komt binnenkort voor het eerst bij elkaar. Ze gaan als eerste aan de 
slag met het project ‘Dorpsambassadeurs’.  
 

7. Zorg en welzijn 
Recentelijk is de werkgroep zorg en welzijn bij elkaar geweest. Veel punten uit het DOP 2.0 kunnen 
ondergebracht worden bij het formeren van een coördinatiepunt waar alle vragen op het terrein van zorg en 
welzijn bij elkaar komen. Daarmee gaat de werkgroep aan de slag.  
 

8. Voortgang dorpsontwikkelingsplan 2.0 
Tijdens de vereningenavond waar ook het college aanwezig zal zijn, wordt het DOP gepresenteerd. We doen dit 
op een andere manier dan anders, waarschijnlijk middels een film  

 

9. Rondvraag 
Roy: wat doen we met de kermis? Loterij en kleurplaten blijven we doen. 
André: borden 30km-zone zijn een aantal vervaagd/vaal geworden. Wordt doorgegeven aan de gemeente.  
 


